Af

Ole Kristiansen

Jonastegnet

Eller den genstridige profet
En 1500-tals ovnkakkel med en lang ikonografisk
tradition med budskabet om Kristi Opstandelse
og frelsen ved omvendelse og tro
- - - - - - og Jesus sagde til dem: ”En ond og utro
slægt kræver tegn, men der skal intet andet tegn
gives den end profeten Jonas’ tegn. Thi ligesom
Jonas var tre dage og tre nætter i havdyrets bug,
således skal menneskesønnen være tre dage og tre
nætter i jordens skød. Mænd fra Nineve skal stå
op ved dommen sammen med denne slægt og
bringe fordømmelse over den, thi de omvendte
sig ved Jonas’ prædiken, og se her er mere end
Jonas. - - - - - -. Matthæus 12,39f.
Under arbejdet med fotografering og nyregistrering af det store
kakkelmateriale, der gennem årene var tilgået museet og længe
havde ligget gemt i kasser på magasinet, dukkede der blandt de
mange mere almindelige kakler adskillige hidtil ukendte eksemplarer op.

Den halve kakkel

Et af de fragmenter, der vakte mest opmærksomhed, var den
øverste halvdel af en rektangulær, grønglaseret portalkakkel, hvor
der i billedfeltet ses en skibsmast med udkigstønde og rebet sejl.
I fragmentets nederste højre hjørne kan man se det øverste af en
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Den halve kakkel med
billedet af skibsmast og et
rebet sejl vakte forfatterens
nysgerrighed. Foto: Jeanette
L. Halkier.

af sømændenes hoveder, og bruddets form antyder, hvor andre
har været placeret. Portalens søjler er omviklet med perlebånd
og kapitælerne smykket med et slynget bladmotiv. Bueslaget er
forsynet med en frise af akantusblade. Disse udsmykningsdetaljer
peger sammen med den saftigt grønne glasur på en datering til
midten af 1500-tallet. Glasurdråber på kaklens øverste rand viser,
at denne har vendt nedad under brændingen, og hvor glasuren
senere er skallet af, ses det hvide begitningslag, der skulle fremhæve den grønne farve på den ellers røde skærv. Rumpen dvs.
den indmuringsliste, der er anbragt på bagsiden, er som forventet
på rektangulære kakler lav og drejet.

Pottemageren VF

Som noget ganske specielt ses i svikkelhjørnerne initialerne VF.
Bogstavernes form og usikre placering stemmer ikke overens med
udførelsen af hverken billedfelt eller portal. De må derfor være
senere tilføjet som en slags varemærke af den pottemager, der
har fremstillet matricen. Den ophøjede skrift viser, at bogstaverne
er præget ned i matricens endnu bløde ler som det sidste inden
tørring og brænding. Det har ikke været muligt at identificere
pottemageren, selvom der i Tyskland kendes andre kakler mærket VF – men de er fundet for langt fra hinanden og passer ikke
tidsmæssigt sammen. I øvrigt kan flere pottemagere have haft de
samme initialer. Værkstedet har nok ligget et sted i Nordtyskland,
og kaklen i Aalborg er i hvert fald et importstykke derfra.
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Den rekonstruerede kakkel

I den ældre litteratur synes kaklen ikke at være kendt, men i
en artikel af Jörg Ansorge og Heiko Schäfer i Archäologische
Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern Band 16, 2009 om udgravninger i Johannesklosteret i Stralsund er kakkelmaterialet
grundigt dokumenteret. Her vises bl.a. flere fragmenter af en
kakkel, hvor billedfeltet sammen med enkelte skår andetsteds
fra kan danne grundlag for en næsten fuldstændig rekonstruktion af den halve kakkel fra Aalborg. Kaklen fra Stralsund er
uden initialer og portalen let afvigende, men i tilsvarende stil.
Nederst er en tekstbjælke med indskriften ONA. Patricen
(den positive original), som matricen (den negative kakkelform) fremstilles med, består nemlig af to dele: en tom portal
Heldige fund i Stralsund
gjorde det muligt at rekonstruere det meste af kaklens
motiv. Det var beretningen
om Jonas og hvalfisken. Foto:
Landesamt für Kultur und
Denkmalpflege, Mecklenburg-Vorpommern.
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med en ubeskrevet tekstbjælke og et løst udskifteligt billedfelt.
Til en kakkelserie hører flere forskellige løse patricebilledfelter,
der så kan vælges efter behag ved fremstilling af matricer og
altså også bruges i andre portaler.

Luther og Jonas

Billedfeltet på den rekonstruerede kakkel viser et skib i havsnød
med tre søfolk, der er ved at smide en fjerde mand over bord –
lige ned i gabet på en vældig fisk. Det må være illustration til den
dramatiske historie om profeten Jonas, en af de 12 små profeter
fra Det gamle Testamente. I Biblen fra 1545, som Luther sammen med sine kollegaer i Wittenberg havde oversat til tysk, lyder
det således: ”VND sie namen Jona vnd wurffen jn ins Meer Da
stund das Meer still von seinem wüten. Vnd die Leute furchten den
HERRN seer vnd theten dem HERRN opffer vnd gelübde. Aber der
HERR verschafft einen grossen Fisch Jona zuuerschlingen Vnd Jona
war im leibe des Fisches drey tag vnd drey nacht.” Mat. 12.
Luther selv anså beretningen om Jonas for så mystisk, at den
ikke var til at tro på, men da den stod i Den hellige Skrift, måtte
den alligevel være sand forstået som pædagogisk lærestykke.
Han satte stor pris på beretningen og arbejdede længe med den,
og i 1526 udgav han sin særdeles grundige kommentar til Jonasbogen: ”Der Prophet Jona/ausgelegt durch Mart. Luth.”

Cranach og Jonas

Bogens titel er mod sædvane ganske kort og anbragt i en smal
kartouche for at give plads til vennen Lucas Cranachs billede, der
på klar formidlende vis anskueliggør de forskellige stadier i beretningen, som man kan følge trin for trin. Den begynder øverst til
venstre, hvor Gud Herren ses i sin himmel give Jonas besked om
at drage til Ninive for at profetere død og ødelæggelse over byen
og dens ugudelige og syndige mennesker. Men Jonas trodser Herren og flygter ned til havnen for med skib at komme langt væk. Et
frygteligt uvejr sendt af Gud truer skibet med forlis. Sømændene
mener, at en af dem må være skyld i uvejrets rasen. De kaster derfor lod om, hvem det kunne være, og loddet falder tre gange på
Jonas. Han bekender, at det var ham, der var skyld i uvejret, fordi
han havde trodset sin Guds befaling og beder søfolkene kaste ham
over bord. Straks bliver havet roligt, og de rædselsslagne søfolk
omvender sig til Jonas’ Gud og bringer et slagtoffer. Gud sender
en stor hvalfisk, der sluger Jonas. Hans ophold i hvalfiskens bug,
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Lucas Cranachs træsnit til
Martin Luthers kommentarer til profeten Jonas. Efter:
Kunst der Reformationszeit,
1983.

hvor han anråber Herren, illustreres desværre ikke. Efter tre dage
og tre nætter gylper hvalfisken atter Jonas op på det tørre land, og
han retter sig nu efter Guds bud og går ind til Ninive. Her holder
han en dommedagsprædiken og profeterer: ”Om fyrretyve dage
skal Ninive styrtes i grus!” hvorpå han går nu ud af byen og bygger
sig en løvhytte, hvor han sidder og venter på, at det skal ske. Men
alle byens indbyggere med kongen i spidsen angrer deres tidligere
liv og omvender sig, og Herren forbarmer sig over dem, og byen
reddes. Jonas sidder nu og ærgrer sig i den brændende sol, fordi
hans profeti ikke gik i opfyldelse, og at han nu vil blive stemplet
som en falsk profet. Hans uvilje mod at gå til Ninive skyldtes jo, at
han havde forudset, at Gud, der var en nådig og barmhjertig Gud,
ville skåne byen. Da lader Gud til hans store glæde en græskarplante vokse op og give ham skygge, og Jonas glæder sig over den;
men den næste dag er planten visnet bort – en orm havde gnavet
dens rod. Solen steger igen på den stakkels Jonas. Han bliver vred
på Gud over, at han kunne lade det ske og slår ud med armene og
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argumenterer kraftigt. Men Gud kommer frem i skyen lige over
ham og belærer ham: ”Du ærgrer dig over græskarplanten, du ikke
selv har skabt. Skulle jeg ikke ynkes over Ninive, den store stad med
mere end tolv gange 10 000 mennesker.” Her slutter beretningen,
tydeligvis med opfordring til eftertanke og samtale.

Luthers tolkning

Da Luther så Cranachs træsnit, opdagede han, at ormen,
der gnavede græskarplantens
rod, manglede. Cranach
måtte derfor skære en firkant
med roden bort og indsætte en
ny med orm og rod.

I Jonas-beretningen fandt Luther svar på forholdet mellem Gud
og menneske; den kastede for ham et forklarende lys over Det
nye Testamente. Her så han i hvalfisken, der slugte Jonas og atter
spyttede ham op på der tørre land, Jesu død, gravlægning og
opstandelse, og opholdet i dens bug betegnede Jesu tre dage i
dødsriget. Luther tolkede beretningen strengt allegorisk, således at hvert enkelt led havde sin betydning. At Jonas på hebræisk betød due (andre tolker det som ”kværulant”!), hentydede
til, at det var Helligånden, der virkede, da han ved sin prædiken omvendte Ninives indbyggere; det var evangeliet om synd
og nåde. Præstens prædiken, Ordet, var Ormen, der gnavede
græskarplantens rod, den var Kristus og hans evangelium, der
bortåd ufrugtbar, tom religion. Græskarplanten selv var jødedommen! I sin oversættelse valgte Luther ordet græskarplante
fra den gamle græske Septuaginta-bibel i stedet for efeuplanten
fra den katolske kirkes officielle Bibel, den latinske Vulgata. Som
god humanist burde han imidlertid være gået til den ældste kilde,
den hebræiske originaltekst, hvor det er en olieplante.

Hans Sachs og Jonas

Samtidig med Luther levede skomageren Hans Sachs i Nürnberg.
Han var en særdeles produktiv forfatter, der på folkesproget skrev
sange og skuespil til Mestersangerne, der fremførte dem på den
åbne scene på torvet. Han var grebet af Luthers reformatoriske
tanker om ”Lov og Evangelium” og ”Sola Scriptura, Sola Gratia
og Sola Fide” dvs. ” Skriften alene, Nåden alene og Troen alene”.
Det blev baggrunden for hans syv digte om Jonas og skuespillet
”Comedia mit 10 personen, der gantz prophet Jonas und hat 5
actus am Ende des Spiels:
”Christus sey drumb auff erden kummen/
Und sich der sünder angenommen/
Er sey das lemblein unbewegt/
Das der gantz welt sünde tregt.”
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Gudfader selv spillede med på scenen, og skibet i havsnød, der
vuggede hen over scenen, var en kamufleret hestevogn. At udsmykke vogne fantasifuldt kendte man til fra de mange årlige fest
optog. Scenen med Jonas i hvalens bug var ligesom på Cranachs
forsidetegning ikke med; det har nok været for kompliceret.

De grafiske forlæg

Cranach fandt ikke selv på alle elementer i sin tegning. Billedet af Jonas, der trodser og argumenterer med Gud, er hans
egen opfindelse; men scenerierne med skibet og hvalfisken og
løvhytten hviler på en lang ikonografisk tradition, der kan spores
helt tilbage til det gamle Rom i den førkristne tid. Det nærmeste led i denne lange kæde er de billedrige, senmiddelalderlige, håndskrevne eller
bloktrykte udgaver af Speculum Humanae
Salvationis (et spejl af menneskets frelse) og
Biblia Pauperum fra 13-1400-tallet. Fejlagtigt kunne man tro, at Biblia Pauperum
betød ”De fattiges Bibel”; men de korte
tekster er skrevet på latin, som var den
tids internationale akademiske sprog, og
de mange billeder er sammenstillet på en
yderst sindrig måde, der kræver et indgående kendskab til de bibelske beretninger og teologisk tænkning for at give
nogen mening. Med ”De fattige” kunne
måske menes munkene, der havde opgivet al jordisk gods for alene at tjene Gud.
Både i Speculum og Biblia Pauperum sættes hændelser fra Det Gamle Testamente
sammen med et billede af en hændelse
fra Det Nye; de er typer på det, der skal
ske; de tolkes typologisk. Jesus selv tolker
de gamle tekster således, når han benytter beretningen om Jonas som tegn eller
type på sin egen død og opstandelse. På
et senmiddelalderligt træsnit ses netop denne situation, hvor
de skriftkloge og farisæerne beder ham om et tegn og får Jonastegnet som svar. Jesus kaldes derfor også den nye Jonas, hvilket
illustreres på en fornemt udhugget gravsten fra 1595 i den lille
sognekirke i Sarleinsbach i Østrig. Her er det ikke Jonas, men
Kristus, der kommer frem af hvalfiskens gab.

Træsnit fra 1500-tallet med
Jonastegnet. Desværre mangler den nederste del med Jesus
og disciplene i samtale med
jøderne. Efter:Jonastegnet.
biblen.info

På en protestantisk gravsten
fra 1595 i sognekirken i
Sarleinsbach i Østrig er det
ikke Jonas, men Kristus, der
kommer op af hvalfiskens
gab. Foto: Pfarrer Franz
Lindorfer.
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Jonas i Biblia Pauperum og 			
Speculum Humanae Salvationis
I Biblia Pauperum sammenlignes Jonas, der kastes
i vandet til hvalfisken, og
Josef, der kastes i brønden
af sine brødre, med Jesu
gravlæggelse. Det er nedfarten til Dødsriget. Efter:
Biblia Pauperum, 1991.

På en side i en Biblia Pauperum-udgave fra slutningen af
1400-tallet ses Jesu Gravlæggelse sammenstillet med Jonas, der
kastet i havet til hvalfisken, der ligger parat i vandskorpen, og
Josef, der smides i den gamle brønd af sine brødre. Øverst og
nederst er der vers fra Det Gamle Testamente, der menes at profetere om og sammenkæde de tre begivenheder. Til Jonas knyttes
et vers fra Højsangen: ”Jeg sover og mit hjerte våger.” (Høj. 5,2) og
et fra 1. Mosebog: ”Han hvilede sig, lå og sov som en løve.” (1. Mos.
49,9). Også selvom man ser disse vers i deres oprindelige kontekst, kan det være yderst vanskeligt at se nogen sammenhæng.
På samme måde vises opstandelsen. Således som Jonas kommer
op af hvalfiskens gab, og Samson bryder byen Gazas porte og
Jesu genopstandelse fra De
Dødes Rige sammenlignes
med Jonas, der gylpes op af
hvalfisken, og Samson, der
bryder Gazas porte op og
drager af sted med dem. Efter: Biblia Pauperum, 1991.
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tager portfløjene på nakken og går (Dom. 16,1-4), på samme
måde gennembryder Jesus sejrrigt graven.
I Speculum finder man også billeder, der viser Jonas og Josef
blive kastet i dybet; men her er de to personer tegnet nøjagtigt
ens og nøgne - ligesom Jesus ved gravlæggelsen. Brødrene har
taget Josefs kjortel, og soldaterne kaster lod om Jesu. Kjortlen er
tegn på liv og værdighed, derfor får Den fortabte Søn også en fin
kjortel, da han kommer tilbage til sin far og får hans velsignelse.

Hvalfisken og helvedesgabet
På dommedagsscenen i
Aasum kirke på Fyn sendes de
dømte ned i det flammende
helvedesgab. Efter MagnusPetersen: De gamle Kalkmalerier i vore Kirker. 1900.

Det er underligt, at ingen har vist Jonas i hvalfiskens bug eller
Dødsriget. Hvalfiskens gab - Leviatans gab – møder man derimod
ofte. Det er indgangen til Dødsriget og vejen til Helvede. Det er
det gab, vi ser afbilledet i dommedagsscenerne på kalkmalerierne
i vore kirker. Efter katolsk opfattelse er det purgatoriet, renselsesstedet, skærsilden. Som Jonas i hvalfiskens
bug angrede og vendte sig mod Gud og
derfor atter blev spyet op på land, vil de
rensede, lutrede sjæle gå ind til saligheden,
medens de, hvis synder ikke kunne renses
bort, ville gå ind til den evige fortabelse. Tanken om ”Den dobbelte udgang” med
enten himmel eller helvede er en luthersk
augustinsk opfattelse. - Det er også ud af det
samme uhyggelige gab, de først mennesker,
Adam og Eva, sammen med alle de døde
atter udfries af Jesus, der er ”nedfaren til
Dødsriget” i tiden mellem korsfæstelse og
opstandelse. Det skildres på et kalkmaleri i
Dannemora kirke nord for Stockholm, og

Et kalkmaleri i Dannemora
kirke nord for Stockholm
viser Jesus udfri Adam og Eva
fra Dødsriget, Leviatans gab.
Foto: Gunnar Ahlbäck.
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et træsnit i Speculum har så stor lighed med dermed, at det må
være dets direkte forlæg.
De to episoder fra Jonas-fortællingen, hvor hvalfisken sluger
Jonas, og hvor den atter spytter ham op på land har været næsten
enerådende. Det var symbolerne på død og opstandelse. Kun enkelte steder som f.eks. i domkirken i Sessa Aurunca i Syditalien
ses Jonas som prædikant i Ninive.

De ældste kilder - de romerske sarkofager

En romersk barnesarkofag
fra det tidlige 3. århundrede
er udsmykket med Jonas-beretningen, men som altid på
den tid uden begivenhederne
i Ninive. Den udtrykker
sandsynligvis blot den blide
søvn efter døden. Jonas under
græskarplanten er direkte
kopi fra sarkofager med den
sovende Endymion. Foto:
Glyptoteket, København.

På Glyptoteket i København er udstillet flere romerske ligkister
fra det 3. - 4. århundrede, såkaldte sarkofager. Sarkofag er et
mærkeligt ord, det er en sammensætning af de græske ord ’sarkos’ (kød) og ’fagos’ (spiser). Dvs. en beholder man kan lægge
kødet - legemet – i, for at det dér skal fortæres. Sarkofager er
som regel udsmykket med fint udhuggede relieffer. De står nu
renskurede i det hvide marmor, men har oprindeligt været kraftigt bemalede.
Specielt interessant er en lille barnesarkofag fra det 3. århundrede med en tydeligt kristen dekoration. Man er på det tidspunkt
endnu ikke begyndt at portrættere Kristus selv, men benytter Jonastegnet som erstatning, hvilket også kendes fra samtidige fresker i katakomberne. Dekorationen er indrammet af to hyrder,
hver med et får over skulderen. Det kunne være en henvisning til
Kristus som Den gode Hyrde, men hyrdemotivet er almindeligt
også i ikke kristen romersk kunst. To vindguder blæser i konkyliehorn en storm over havet, hvor sømændene i det gyngende skib
kaster den nøgne Jonas over bord til søuhyret, Ketos. Til højre
gylpes Jonas op igen på det tørre land. Øverst derover sidder en
fisker, som kunne være ”menneskefisker” som disciplene Peter og
Andreas (Matt. 4,19). Til højre for ham er Den gode Hyrdes fårestald (på andre sarkofager ses Den gode Hyrde stå foran den med
sine får, således som Jesus betegner sig selv (Johs. 10.11). Helt

til venstre ligger Jonas nøgen, mageligt henslængt sovende i sin
løvhytte, og der ender beretningen, Jonas’ videre virke illustreres
ikke, og fortællingen får dermed en anden drejning.

Jonasskikkelsens gammeljødiske og 		
førkristne romerske rødder
Det kunne tyde på, at diasporajøderne i Rom og dermed også
de første kristne dér ikke kendte den kanoniserede udgave af
Det Gamle Testamente, men benyttede sig af et af de mange
apokryfe skrifter, der var i omløb på den tid. Der kendes et rabbinsk skrift med Jonas-fortællingen, der efter ordforrådet må
være oversat til latin fra græsk og ikke hebræisk. Det viser brugen af betegnelser som græskarplanten i stedet for ricinus (olieplante) og søuhyret ”Ketos” i stedet for fisk. I følge dette skrift
gylpes Jonas op på land, syg og nedbrudt efter opholdet i Ketos’
mave. Der er ikke tale om opstandelse, men at opholdet har
virket som en renselse, en skærsild. Så lader Gud græskarplanten
vokse op for at give ham læ og skærme for solen. Her er ingen
orm, der gnaver plantens rod og ingen bagende sol og bidende
vind og ingen diskussion med Vor Herre. Her kan den afdøde
sove i fred til den endelige dom. ”Requiescat in pace” hvil i fred!
Det tema kunne accepteres af såvel jøder som kristne, skønt det
i virkeligheden er hedensk. Motivet med den sovende skikkelse
liggende på venstre side med højre arm over hovedet i løvhyttens skygge er det rene genbrug fra sarkofager med f.eks. Endymion, der venter på sin elskede Selene, den berusede
Dionysos eller den sovende Ariadne.
Havuhyret kendes i mange andre sammenhænge, bl.a. fra sagnet om Herakles,
der springer ned i uhyrets mørke gab
for i dets bug at befri den stakkels Hesione med sit sværd eller om Jason i
jagten på Det gyldne Skind. På en
græsk vase fra det 5. årh. før Kristus
bliver Jason ligesom Jonas slugt af et
havuhyre og atter kastet op på land.
Det er påfaldende så mange elementer, der er fælles for en række sagn
og fortællinger omkring Middelhavet,
der i tale og senere på skrift er overleveret i forskellige versioner med lån fra hinanden: den søde hvile under græskarplanten,

Beretninger om havuhyrer,
der slugte mennesker og
kastede dem levende op igen
var fra gammel tid kendt
i Middelhavsområdet og
Nærøsten. På denne græske
vase fra 500 - 450 f.Kr. er
Jason under jagten på Det
Gyldne Skind blevet slugt
af et havuhyre, der her atter
kaster ham op.
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vinrankerne eller olieplanten, havuhyret, stormen, søfolk i nød,
den frelsende gud, metatesen Jason/Jonas, og endelig duen, der
er den aramæiske betydning af navnet Jonas; den optræder som
vejviser for både Noa og Jason.
Men beretningen om Jonas i Det gamle Testamente er med
sin specielle jødiske problemstilling og den nye accentuering,
som Jesus gav den, stadig aktuel fra den blev nedskrevet for
mere end 2300 år siden.

På jagt efter Jonas i Danmark

Den, der vil gå på jagt efter Jonas fremstillinger i Danmark, vil
først og fremmest kunne finde dem i kirkernes kalkmalerier som
f.eks. Gudum kirke syd for Aalborg fra 1550, på prædikestole
som Sct. Mikkel i Slagelse fra 1614 eller på en kakkelovnsplade
af støbejern fra 1582. Mere specielle eksempler findes på korstolene i Roskilde Domkirke fra 1420, hængende under loftet i
Hvidbjerg kirke fra 1750 på Thyholm eller på Sønderborg Skipperlaugs fane fra 1614.
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a. Gudum kirke. Foto: Jeanette L. Halkier.
b. Sct. Mikkel kirke Slagelse. Foto: Kell Christensen.
c. Jernovn Aalborg
Historiske Museum. Foto: Jeanette L. Halkier.
d. Hvidbjerg kirke Foto: Brams.
e. Sønderborg Skipperlaugs fane: Efter Henningsen
1966.
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